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 2 (019) كتاب اإلميان-صحيح مسلم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
ه على آله وأصحابوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد و  ،الحمد هلل رب العالمين

 أجمعين، أما بعد،
صلى هللا -باب قول النبي " :فيما ترجم عليه النووي بقوله -رحمه هللا تعالى -فيقول اإلمام مسلم

 :-تعالى رحمه هللا -يقول اإلمام مسلم "«السالح فليس منامن حمل علينا » :-عليه وسلم
ر بن حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا أبو بك :حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قاال"

ن حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد هللا عن نافع عن ابن عمر ع :أبي شيبة قال
قرأت على مالك عن  :بن يحيى واللفظ له قال ىح وحدثنا يحي -لى هللا عليه وسلمص-النبي 
ا السالح فليس من حمل علين» :قال -لى هللا عليه وسلمص-عن ابن عمر أن النبي نافع 
 "«منا
فيرويه عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى  ؛هذا الحديث يرويه اإلمام مسلم من طرق متعددة 

ه يحيى وهو :ا مثل هذا األسلوب في قولومر بنا مرار   ،حدثنا يحيى وهو القطان :قاال :يقول
من زيادة تحريهم وتثبتهم في الرواية  أو يعني القطان أوال   ،يحيى القطان :ولم يقل ،القطان

فشيخاه زهير بن حرب  ،وورعهم فيها أنهم ال يزيدون في أنساب الشيوخ غير ما ذكره لهم شيوخهم
 :هألنه ما قيل ل ؛القطان :فلم يقل ،القطان :حدثنا يحيى ما قاال :ومحمد بن المثنى قاال لمسلم

ره لئال يلتبس بيحيى بن سعيد أو غي ؛وأراد أن ينسب هذا الشيخ لمن يقرأ في كتابه ،يحيى القطان
 .ا في كتابهوهذا كثير جد   ،فهذا من ورعه وتحريه ،يحيى هو القطان أو وهو القطان :فقال

 ،سلمما في صحيح وهي كثيرة جد   ،اوالحاء هذه مرت بنا مرار   "ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة" 
 .والمراد بها والمقصود منها التحويل من إسناد إلى آخر

 "ريوابن نم" ،وهو حماد بن أسامة "حدثنا أبو أسامة :ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال" 
د عن عبي"يروون الحديث  "كلهم"كلهم كل هؤالء الرواة الذين تقدموا  ،ريمحمد بن عبد هللا بن نم

صلى هللا -عن نافع عن ابن عمر عن النبي "عن عبيد هللا بن عمر بن عاصم بن عمر  "هللا
أن يأتي بالحاء بعد  -رحمه هللا-ليست من عادة مسلم  "بن يحيى ح وحدثنا يحيى -عليه وسلم
نما وجودها في  ،داإلسنافي  األنها ال تفيد اختصار   ؟لماذا -السالمو عليه الصالة -ذكر النبي  وا 

نما هي خا ،ألنها ال فائدة فيها ؛نها ليست حاء  إ :ولذلك يقول بعضهم ،صحيح البخاري بكثرة ء وا 
وعلى كل حال األمر سهل  ،فيكون اإلسناد رجع إلى البخاري الذي رمزه خ ،بالنسبة للبخاري 

 .يعني ما فيه أثر يترتب على زيادة فائدة في اإلسناد أو في المتن في مثل هذه الحاء
 ،وراوي الموطأ يحيى بن يحيى الليثي .وهو التميمي الثقة المعروف "ح وحدثنا يحيى بن يحيى" 

الستة فيميَّز بينه يحيى بن يحيى راوي الموطأ ليس من رواة الكتب  ،ليس من رواة الكتب الستة
؟ المعنى إذا كان ماذافمن تقدم من هؤالء لهم  ،إذا كان اللفظ له "واللفظ له" .وبين الذي معنا
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

بقوله واللفظ ولو شاركه أحدهم اللفظ لما خصه  ،فبقية الرواة لهم المعنى ،اللفظ لواحد من الرواة
 .له
 ،قرأ على أحدمالك ُيقرأ عليه وال يَ  ،على أحدنعم مالك ُيقرأ عليه وال َيقرأ  ": قرأت على مالكقال" 

يغة والمناسب في ص ،ألنه ال يقرأ على أحد ؛اتحديث إال نادر ا جد  الولذلك ال ُيروى عنه بصيغة 
 ،قرأت على مالك عن نافع :األداء بالنسبة لمن روى بالعرض الذي هو القراءة كما عندنا قال

ألن هذه الصيغة  ؛أخبرنا مالك :على مالك فيقولقرأت  :ل: أخبرنا لو لم يقاألصل أن يقول
 .المناسبة للعرض

مالك عن نافع عن ابن عمر هذا اإلسناد  "قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر :قال" 
ه صلى هللا علي-عن ابن عمر أن النبي "موصوف بأنه أصح األسانيد عند اإلمام البخاري 

 ،يلوابن عمر عبد هللا بن عمر العابد الناسك الصحابي الجل ،نافع هو مولى ابن عمر "-وسلم
من حمل علينا  ،من حمل علينا السالح فليس منا» :قال -ه وسلمصلى هللا علي-أن النبي "

 قد يحمل السالح ،علينا :يحمل السالح يريد به القتال وهو واضح من قوله "«السالح فليس منا
هر ألن ظا ؛العلماء يختلفون في مثل هذا .فليس منا ،علينا حمله :ولكن ما يقال ،وال يريد قتاال  

ن لم ولكن هذا اللفظ بالنسبة لم ،-لى هللا عليه وسلمص-اللفظ يقتضي خروجه من ملة محمد 
 لقتال فإذا حمله مستحال   ،بإجماع أهل السنة ،يستحل قتال المسلمين غير مراد باإلجماع

و غير مستبيح لدماء المسلمين أ وأما من حمله باغي ا أو متأوال   ،المسلمين هذا يكفر باالتفاق
 .إن هذا ال يكفرفلشهوة أو دنيا 

ألنها  ؛هذا من نصوص الوعيد التي ُتتَرك من غير تأويل وال تفسير :منهم من يقول «فليس منا» 
غير بة لتنا هذا بالنسليس على هدينا وسن «ليس منا» :ومنهم من يقول ،أوقع في النفوس وأزجر

من حمل علينا يعني على  :والقرطبي في شرحه لمختصره على صحيح مسلم يقول ،المستحل
لى ع -ليه الصالة والسالمع-السالح على النبي  يعني من حمل ،-صلى هللا عليه وسلم-النبي 

عليه الصالة -وهذا ما رأيته لغير القرطبي وال شك أن حمل السالح على النبي  ،كالمه يكفر
ألنه ال يقاتله لشحناء وال  ؛ل بأنه يكفرذي يتوجه يعني القو ومن ال ،من عظائم األمور -موالسال

 -السالمو عليه الصالة -وما فيه شك أن ما يتعلق به  ،لدنيا وال لشيء إنما يقاتله مخالف ا لدينه
كذب ن من إوهو قول الجويني والد إمام الحرمين  :ولذا قيل ،أمره أعظم وأشد مما يتعلق بغيره

جمهور على وال ،ا يكفر بخالف من كذب على غيرهمتعمد   -السالمو عليه الصالة -على النبي 
لكن ال شك أنه ارتكب موبقة  ،امتعمد   -ليه الصالة والسالمع-أنه ال يكفر ولو كذب على النبي 

من  ا فليتبوأ مقعده متعمد  من كذب عَليَّ » :يقول -صالة والسالمعليه ال-والنبي  ،من الموبقات
 .«النار
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 4 (019) كتاب اإلميان-صحيح مسلم

عند أهل العلم من حمله به هذا المقصود  ،يعني من حمل علينا السالح :-رحمه هللا-ثم قال  
أما من أراد قتله وحمل السالح عليه لقصاص أو  ،يعني من أراد قتل مسلم بغير حق ،بغير حق

 .شبهه فإنه حتى دفاع ا عن نفسه ال يستحق هذا الوعيد
حدثنا  :وهو ابن المقدام قال حدثنا مصعب :شيبة وابن نمير قاال ر بن أبيحدثنا أبو بك" :قال 

ابن األكوع  "حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيهعن.. قال  عكرمة بن عمار
وهو  ،"«من َسلَّ علينا السيف فليس منا» :قال -لى هللا عليه وسلمص-عن أبيه عن النبي "

خراجه من غمده ،ا به القتالبمعنا ما تقدم حمله مريد   ا مجرد ، أموال يتأتى القتال إال بعد َسّله وا 
راعة للمسلمين ،ال يدخل في الوعيدففي غمده ال يخرجه  حمله وهو باق   ن كان فيه إخافة وا   ،وا 

وحمل السالح في مواطن اجتماع الناس في المساجد ونحوها بحيث يتسبب  ،له وعيده الخاصو 
ا جاء النهي عنهولو كان غير مقصود هذ ،منه الضرر  .ا أيض 

 دثنا أبوح :حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد هللا بن براد األشعري وأبو كريب قالوا" :ثم قال 
 عبد ،عن أبي بردة عن أبي موسى األشعري "بريد بن أبي بردة  "أسامة عن بريد عن أبي بردة

 "«السالح فليس مناا من حمل علين» :قال -لى هللا عليه وسلمص-عن النبي  ،هللا بن قيس
وأبو  ،وأبو أسامة تقدم في الحديث السابق حماد بن أسامة ،أبو كريب اسمه محمد بن العالء

من حمل علينا » :وأبو بردة اسمه عامر قال ،موسى عبد هللا بن قيس األشعري الصحابي الشهير
  .وهذا تقدم «السالح فليس منا

فليس  من غشنا» :-لى هللا عليه وسلمص-النبي باب قول " :ثم قال فيما ترجم عليه النووي 
ومراد اإلمام مسلم من إيراد هذه النصوص المشتملة على الوعيد الشديد أن هذه النصوص  "«منا

لة بما يوافق النصوص األخرى   إال أنه ال يخرج من الملة وأن من ارتكب مثل هذه الكبائر ،مؤوَّ
 .ل السنة والجماعةإذا استحل ذلك عند عامة من يعتد بقوله من أه

ل في هو مثل ما قي "وهو ابن عبد الرحمن القاري  حدثنا يعقوب :حدثنا قتيبة بن سعيد قال" 
حدثنا ابن  :ح وحدثنا أبو األحوص محمد بن حيان قال" :السابق في الحديث السابق قال هنا

وأبو حازم اسمه سلمة بن  ،هو عبد العزيز بن أبي حازم ،قال حدثنا ابن أبي حازم "أبي حازم
 .دينار الذي يروي هنا عن أبي هريرة

كالهما عن  قال حدثنا ابن أبي حازم ...عن سهيل"و.. عندنا في الحديث يرويه أبو حازم  
وابن أبي حازم عبد  "عن أبي هريرة"اسمه ذكوان  أبو صالح السمان "سهيل وأبي صالح عن أبيه
 ،حازم اثنان الذي يروي عن أبي هريرة سلمة بن دينار ا أبا؛ ألن عندنالعزيز بن سلمة بن دينار

عن أبي هريرة أن رسول "قال عن أبيه  ،والذي يروي عن أبي موسى سلمان األغر مولى عزة
هذا تقدم الكالم فيه  "«من حمل علينا السالح فليس منا» :قال -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
وسيأتي في سبب ورود هذا الحديث في الرواية  «ومن غشنا فليس منا من غشنا فليس منا»
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 5 ضريخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

فأدخل يده  ،مر على صبرة طعام -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي الالحقة من حديث أبي هريرة 
 ،أصابته السماء :قال «ما هذا يا صاحب الطعام؟!» :فقال ،رطوبة ،فيها فنالت أصابعه بلال  
 .«الطعام كي يراه الناس؟! من غش فليس منيأفال جعلته فوق » :قال ،يعني المطر يا رسول هللا

 :الا عن إسماعيل بن جعفر قوحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميع   :قال" 
 رة أنأخبرني العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هري :حدثنا إسماعيل قال :ابن أيوبقال 

مر يعني في السوق محل البيع  ،صبرة طعام "مر على صبرة -لى هللا عليه وسلمص-رسول هللا 
ه صلى هللا علي-فال ضير وال مانع من أن يغشى األسواق علية القوم وسيدهم رسول هللا  ،والشراء
ا ألحوال الناس ومروره إما أن يكون متفقد   ،هذه الصبرة دخل السوق ومر على -وسلم

له أن يتولى اإلنسان أعماله وال ضير في ذلك ك ،أو ليقضي حاجة من حاجاته ،ومعامالتهم
عليه -والنبي  ،لألهم لكن إن كانت تعوقه عما هو أهم فكونه يوكل عليها أحسن تحصيال   ،بنفسه

مامهم مقدمهم وأتقاهم وأعلمهم باهلل مر على هذه وهو أشرف ال -الصالة والسالم خلق سيدهم وا 
 .الصبرة وهي في السوق 

ما قمح ، بعضه على بعض طعام مركوم ،الكومة من الطعام :الصبرة   أوالغالب أنه إما تمر وا 
ا ا إذا أصابهوكذلك القمح والحبوب عموم   ،وال شك أن التمر يؤثر فيه البلل والرطوبة ،ما أشبهه

 .البلل وما نشرت وجففت من هذا البلل أنها تعفن وتفسد
ات رائن أو عالمأو ظهر لديه ق ،أو شك ،يختبر ،اختبار "فيها مر على صبرة طعام فأدخل يده" 

ا صاحب ما هذا ي» :فقال"يعني رطوبة  "فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال  "فأراد أن يختبر هذا 
 .يعني المطر "أصابته السماء :قال «؟!ما هذا يا صاحب الطعام ؟!الطعام

 إذا نزززززززززززززززززل السززززززززززززززززماء بززززززززززززززززأرض قززززززززززززززززوم
 

ن كززززززززززززززززززززززززانوا غضززززززززززززززززززززززززاب     ارعينززززززززززززززززززززززززاه وا 
تمر أو الطعام نزل عليه شيء من المطر وأصابه هذا البلل الفهذا  ،إذا نزل السماء يعني المطر 

؟ أن يراه ماذامن أجل  "«أفال جعلته فوق الطعام؟!» :قال ،أصابته السماء يا رسول هللا" :قال
أما إذا كان في األسفل فقد يقدم على الشراء باعتبار أنه ال  ،المشتري ويقدم على شرائه على بيِّّنة

ا أن أسواق ومن المؤسف جد   ،بال شك وهذا غش ،بعد ذلك يتبين أنه معيب ثم ،بلل فيه
ات يؤتى بها في الصناديق الفواكه والخضرو  تجد مثال   ،المسلمين تعج بمثل هذا وما هو أشد منه
من غشنا فليس »ص والنَّ  ،ثم إذا نزلت وجدت الرديء ،تجد الطبقة األولى من أحسن ما يكون 

الدنيا  ،لكن الطمع غطى على قلوب الناس وعلى عقولهم ،"«من غش فليس مني»"أو  «منا
من النصح  -صلى هللا عليه وسلم-كلها ما.. يعني أين هذا مما بايع عليه الصحابة رسول هللا 

وجرير بن عبد هللا البجلي عندما أراد أن يشتري  ،وهذا يغطي الرديء ويظهر الجيِّّد ؟لكل مسلم
 :قال ،ةبثالثمائ :بكم؟ قال :قال ،نعم :تبيع الفرس؟ قال :ا رآه مع صاحبه فقاليشتري فرس  
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 6 (019) تاب اإلميانك-صحيح مسلم

إلى أن  ،لكن الفرس يسوى أكثر ،اشتريت :قال ،بأربعمائة :قال ،لكن فرسك يسوى أكثر ،اشتريت
يعني ُبعد المسلمين عن هذا الواقع الذي عاشه الصحابة وبايعوا عليه  ،أوصله إلى ثمانمائة

كل  ،مغفَّل ،خبل :قال ؟لو يحصل من واحد اليوم ماذا يقال عنه -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 
 .وتطبيقه ،والعمل به ،وعن تعلمه ،هذا سببه الُبعد عن دين هللا

يس أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟! من غش فل»" :قال ،أصابته السماء يا رسول هللا 
إذا كان  ال شك أنه ،اا يكون كثير  وأحيان   ،ال يؤثر في الطعام اا يكون يسير  هذا البلل أحيان   "«مني
ذا كان يسير   ،فإنه يرد به ايكون عيب   امؤثر    ان بلال  وتعارف الناس على تجاوزه سواء ك ،ال يؤثر اوا 

ذا رآه اإلنسان  أو غير بلل مما يحصل في البيوعات من الغرر اليسير الذي يمكن أن يتجاوز وا 
ي أن لكن مع ذلك النصح يقتض ،ما أثر فيه وال منعه من استعماله فإن الغرر اليسير معفو عنه

 .يبيَّن كل شيء بدقة وبوضوح
ا في االمتحانات إذا نظر أو شخص تستعمل هذه العبارة كثير   "«من غش فليس مني»" :قال 

خيانة  أوهل هذا غش  ،غش :أو نظر في ورقة زميله فقال ،غش :ساعد زميله في اإلجابة قالوا
ي ال يعرفها ونجح وكون هذا الشخص الذي أعطى زميله هذه المعلومات الت ؟معنى األعمالب

هذا الشخص هو  ،لكن بالنسبة لهذا الشخص ال شك أنها خيانة ،مامة عمو  بسببها هذا غش لأل
ن نجح في االمتحان أو  اعلى كل حال هم يستعملونها وسواء كانت غش   .المتضرر األول وا 

د مثل هذه المعامالت في األسواق وجد هذا الغشخيانة كالهما مما جاء الشرع ب  تحريمه إذا ُوجِّ
 ،هذه السلعة ُتْتَلف :منهم من يقول ؟ماذا يصنع مع هذا الغاش وفي سلعته ،وكثر في الناس

يتصدق بها تفوت على صاحبها  :ومنهم من يقول ،ُتْتَلف السلعة :من العلماء من يقول ،ُتْتَلف
ن رأى اإلمام تعزيرهوأكثر أهل العلم على أ ،الغاش بما  نها تبقى لصاحبها وعليه الوعيد الشديد وا 

 .يناسب جريمته فعل
باب تحريم ضرب الخدود وشق " :فيما ترجم عليه النووي بقوله -رحمه هللا تعالى-ثم قال  

  "الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية
خازم  محمد بن"وهو الضرير  "أخبرنا أبو معاوية :حدثنا يحيى بن يحيى قال" :-رحمه هللا-قال 

أخبرنا أبو  :يحيى بن يحيى قال "حدثنا أبو معاوية :قال ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
قول ومسلم ممن يفرِّق بين صيغ األداء فال ي ،حدثنا أبو معاوية :ابن أبي شيبة قال .معاوية

حدثنا فيما  :ين يقولطريق التحمل فيه العرض وصيغة التحديث ح ..أخبرنا إال فيما كان طريقه
 .يكون طريقه السماع من لفظ الشيخ

محمد بن عبد هللا بن نمير  "حدثنا َأِبي   :حدثنا أبو معاوية ووكيع ح وحدثنا ابن نمير قال :قال" 
 بن مرة عن عبد هللا" ،سليمان بن مهران "ا عن األعمشجميع  " ،حدثنا َأبِّْي عبد هللا بن نمير :قال

قال رسول  :قال"بن أم عبد ا بن مسعود "عن عبد هللا" ،الجليل ابن األجدعالتابعي  "عن مسروق 
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ضرب »"يعني عند المصائب  "«ليس منا من ضرب الخدود» :-صلى هللا عليه وسلم-هللا 
 ."«أو دعا بدعوى الجاهليةالخدود أو شق الجيوب 

ويقال فيه ما قيل في األحاديث السابقة من  «ليس منا»وهذا هو الشاهد من الحديث  «ليس منا» 
ن فعل ذلك غير  ،ويخرج بذلك من الملة ،له فإنه ليس من ملتنا أنه إن فعل ذلك مستحال   وا 

إذا وجدت المصيبة  «ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب»مستحل له فالتأويل الذي تقدم 
أو يقطع  ،يلطم نفسه أن إما ،نوعوُغلب اإلنسان على عقله تجده يتصرف تصرفات من هذا ال

بعض الناس إذا غضب أو أصيب بشيء  ،أو دعا بدعوى الجاهلية ،أو يشق جيبه وثوبه ،شعره
 .تجده يغلب على عقله ،ال يحتمله ولم يوطن نفسه عليه ولم يخطم نفسه بخطام الشرع

لمواقف الصعبة حتى إذا جاءت ا ،ما يضيع نفسه ،واألصل أن المسلم ينقاد لألوامر والنواهي 
-ليه الصالة والسالمع-ال، مرن نفسك واعمل بما جاءك عن هللا وعن رسوله  ،أنا ما قدرت :قال
مرن  ،وتعرف على هللا في الرخاء ،ثم بعد ذلك ما يحصل منك المخالفات في هذه المضايق ،

ن في أما اإلنسا ،تعرف على هللا في الرخاء يعرفك في الشدة ،والحلم بالتحلم ،العلم بالتعلم ؛نفسك
عليه -الرسول  ،وضياع ثم يريد أن يحفظ في أوقات الشدائد ما يصير هذا وقته وعمره سبهلال  

ن مثل إ :لئال يقول قائل ؛«يعرفك في الشدة تعرف على هللا في الرخاء» :يقول -الصالة والسالم
فكيف  ،صيبةكثير منهم شبه مجنون إذا حلت به الم :يقول «ليس منا» :هؤالء الرسول يقول

 .وال ربى نفسه تربية شرعية ،هو من األصل ما وطن نفسه ؟يكلف وهو بمثل هذه الحالة
لكن  ،وكثير من الناس إذا تكلم تجد طالب علم ويتكلم في المناسبات وكذا وكذا ويصبر الناس 

 أنا ،وقد ينتهي ،فاليقين في مثل هذه المواطن يضعف .إذا أصيب بنفسه أو بولده نسي كل هذا
ثم أصيب  ،لج وشفيعو فطالب علم أصيب بالسرطان  -رحمة هللا عليه-أعرف طالب علم توفي 

لما  :ما فيه أمل وهو يكلمني يقولفثالثة  كتءإن جا :له األطباء ، قاللج وشفيو مرة ثانية وع
 ،ونزلت شعري  ،شقيت ثوبي ،أصبت بالمرة الثالثة ما أدري هل أنا فوق األرض أو تحت األرض

ما مرن نفسه على مثل هذه  الرخاءت اوقأكل شيء حصل لماذا؟ ألنه في  ،وضربت وجهي
إذا أصيب بأدنى إصابة استحضر  اولذلك مثل هؤالء تجد حياتهم نكد   ،األمور وهللا المستعان

 .هذا موجود بين الناس وسببه الهلع والجزع ،ورم : يمكنلو يصاب بصداع قال ،أسوأ االحتماالت
أو » .الجيب في القميص الذي يخرج منه الرأس «من ضرب الخدود أو شق الجيوبليس منا » 

دعاوي الجاهلية من النياحة والصياح ورفع األصوات والنعي وما أشبه  «دعا بدعوى الجاهلية
 .كل هذا محرَّم ،ذلك
وشق  :وأما ابن نمير وأبو بكر فقاال" ،يحيى بن يحيى "هذا حديث يحيى" :-رحمه هللا-قال  

 «ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية» :في رواية يحيى "ودعا
 (أو)مع أن  (أو)بالواو يعني وليست  "بغير ألف"ورواية غير يحيى بن يحيى  ،أو في الموضعين
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وعلى كل حال هذا من  ،إذا لم يحصل اللبس كما قال ابن مالك في األلفية )و(تأتي بمعنى 
يعني لو ضرب الخد من غير أن يشق الجيب أو يدعو بدعوى الجاهلية يحصل عليه  ،دقتهم

)و( ضرب الخدود وشق الجيوب  :)أو( وفي الرواية الثانية :يقول ؟ما يحصل أمالوعيد ليس منا 
 ودعا ال بد أن تجتمع الثالثة؟ 

 طالب: ............
 وربما عاقبت الواو كما يقول ابن مالك يعني أو. ،نعم، لكن الحروف ينوب بعضها عن بعض

 خيززززززززززززززززر أبززززززززززززززززح قسززززززززززززززززم بززززززززززززززززأو وأبهززززززززززززززززم
 

زززززززززززز......   ضززززززززززززراب بهززززززززززززا أيض   ىا نمززززززززززززوا 
 وربمززززززززززززززززززززززززززززززززززا عاقبززززززززززززززززززززززززززززززززززت الززززززززززززززززززززززززززززززززززواو 

 
 .......................................

. 
 

قال  .لكن هذا من دقة الرواة وتحريهم ،على كل حال المعنى ال يختلف ،بمعنى الواويعني جاءت 
ا ح وحدثن"حدثنا جرير  :قال "حدثنا جرير :وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال" :-رحمه هللا-

ا عن األعمش بهذا حدثنا عيسى بن يونس جميع   :إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قاال
ري حدثنا الحكم بن موسى القنط" :يعني كرواية الجماعة ثم قال "«ودعاوشق » :وقاال اإلسناد

 :قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه :قال
 .أبو بردة بُن أبي موسى "حدثني أبو بردة بن أبي موسى

ي فغشي عليه يعن ،ايعني شديد  ا وجع أبو موسى وجع   "ا فغشي عليهوجع أبو موسى وجع   :قال" 
ورأسه في حجر " ،َحجر بفتح الحاء وكسرها َحجر وحِّجر "ورأسه في َحجر امرأة" ،أغمي عليه

ة إذا النكر  فصاحت امرأة   في حجر امرأة   "فصاحت امرأة من أهله ،من أهله"في حجر امرأة  "امرأة
في حجر امرأة من أهله فصاحت  :أعيد نكرة فهي غيرها بخالف ما إذا أعيدت معرفة لو قال

  .لكن فصاحت امرأة يعني غيرها من أهله ،صارت هي نفسها ،لمرأةا
يسمع  كنهل ،المغمى عليه ال يستطيع أن يرد وال يتكلم وال كذا "افلم يستطع أن يرد عليها شيئ  "

ثم يصحو هذا الذي  ،في أكثر من واقعة تقرر الوفاة الدماغية ولذا ،في بعض الحاالت يسمع
ولذلك ما  ،ا من ذلكيذكر شيئ   ،ا مما حصل له أثناء اإلغماءشيئ  يذكر و حكم عليه بهذه الوفاة 

 .يحكم بوفاته حينئذ   ،يحكم بوفاته بمجرد وفاة الدماغ حتى يفارق أو تفارق روحه جسده
مع س ،ما قيل دل على أنه سمع "أنا بريء :فلما أفاق قال ،افلم يستطع أن يرد عليها شيئ  " 

فإن  ،-لى هللا عليه وسلمص-أنا بريء مما برئ منه رسول هللا  :فلما أفاق قال" ،الصياح
 ،التي ترفع صوتها عند حلول المصيبة "صالقةبرئ من ال -لى هللا عليه وسلمص-رسول هللا 

والسين والصاد ينوب بعضها عن  ،سلق :صلق رفع صوته كما يقال :وقد تقال بالسين فيقال
 ،وهي التي تحلق شعرها عند المصيبة "من الصالقة والحالقة". بعض كما قيل في الصراط وغيره

  .التي تشق ثوبها "والشاقة"
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سحاق بن منصور قاال" :ثم قال بو أأخبرنا  :أخبرنا جعفر بن عون قال :حدثنا عبد بن حميد وا 
واسمه جامع بن شداد  "سمعت أبا صخرة :قال"ن مسعود عتبة بن عبد هللا بن عتبة ب "عميس

ت وأقبل أغمي على أبي موسى :يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى قاال"
 ،"تصيح"أقبلت امرأته أم عبد هللا  ،أبو موسى اسمه عبد هللا بن قيس األشعري  "امرأته أم عبد هللا

و أ ،وال إشكال أن يسمى عبد هللا على أبيه ،منه أو من غيرهوعبد هللا ابنها هذا يحتمل أن يكون 
 .من زوج سابق هيكون من غير 

ألم : ثم أفاق قال" :قاال ،صوت مع بكاء حزن برنة "ة  وأقبلت امرأته أم عبد هللا تصيح برنَّ " 
ألم تعلمي "قبل  يعني قال لها ذلك "-لى هللا عليه وسلمص-تعلمي وكان يحدثها أن رسول هللا 

 "«ن حلق وسلق وخرق أنا بريء مم» :قال -لى هللا عليه وسلمص-وكان يحدثها أن رسول هللا 
 .وخرق الثوب ،سلق يعني رفع صوته ،حلق الشعر

حدثنا هشيم بن بشير الواسطي عن حصين عن عياض  :حدثنا عبد هللا بن مطيع قال" :قال 
عن النبي "هي تروي عنه  سىعن أبي مو "عن امرأة أبي موسى  "األشعري عن امرأة أبي موسى

وحدثنيه حجاج  مد"حدثنا عبد الص :حدثنيه حجاج بن الشاعر قالو  ح -صلى هللا عليه وسلم-
ثنا حد :قال"يعني ابن أبي هند  "حدثني أبي حدثنا داود :قال"حدثنا عبد الصمد  كبن الشاعر قال

ح وحدثني  -وسلملى هللا عليه ص-حرز عن أبي موسى عن النبي عاصم عن صفوان بن م  
ير أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عم :حدثنا عبد الصمد قال :الحسن بن علي الحلواني قال

وسماه  ،هذا اسمه في جميع كتب الطبقات والتراجم ،بالحاء المهملة "عن ربعي بن حراش
 .ا في ذلك جميع أهل العلمبالخاء المعجمة مخالف   :راش قالالمنذري في مختصر أبي داود خِّ 

غير  بهذا الحديث -ه وسلمصلى هللا علي-عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي " 
المعنى يختلف واال واحد؟ ليس  "«بريء»ولم يقل  «ليس منا»أن في حديث عياض األشعري 

الفرق بينهما أن  ،ن فعل كذا وكذام -لى هللا عليه وسلمص-منا من فعل كذا وكذا أو برئ النبي 
و أ -لى هللا عليه وسلمص-برئ رسول هللا "وقول  ،-معليه الصالة والسال-من قوله  «ليس منا»

بخالف ما لو قال  "ليس منا" :يعني ما يختلف عن قوله "أنا بريء" :أو قال هنا قوله "برئ 
مع أنه في الحقيقة والواقع ال  ،امن كذا وكذ -لى هللا عليه وسلمص-برئ رسول هللا  :الصحابي
أو نهى  ،كذاب -لى هللا عليه وسلمص-أمر رسول هللا  :ما قيل في قول الصحابي نظير ،اختالف

 :-ه وسلمصلى هللا علي-ال يختلف عن قول الرسول  ،عن كذا -ه وسلمصلى هللا علي-رسول هللا 
عليه -ال تفعلوا كذا فسواء كذا النهي من لفظه  :-السالمعليه الصالة و -وعن قوله  ،افعلوا كذا

 .-لى هللا عليه وسلمص-و من تعبير الصحابي عن قوله أ -مالصالة والسال
ال بد أن يسوق  ،ال بد أن يسوق اللفظ النبوي  ا،وال نهي   ان هذا ال يفيد ال أمر  إ :ا لمن قالخالف   

ا وهو في الحقيقة ليس بأمر وال ا أو نهي  ا يظنه أمر  ألنه قد يسمع كالم   ؛الصحابي اللفظ النبوي 
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أو  ،أنا بريء :لكنه ليس بشيء يعني قوله ،ود الظاهري وبعض المتكلمينهذا منسوب لدا ،نهي
قول الصحابي أنا بريء في مثل هذا  -صلى هللا عليه وسلم-أو برئ رسول هللا  ،ليس منا

 وقوله: «أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين»الحديث أو 
 وقزززززززد بزززززززرئ المعصزززززززوم مزززززززن كزززززززل مسزززززززلم

 
 غيزززززززززززر مصزززززززززززارميقزززززززززززيم بزززززززززززدار الكفزززززززززززر  

أمرنا رسول  :ن قول الصحابيإعلى كل حال القول المنسوب لداود الظاهري وبعض المتكلمين  
يس بحجة وال يفيد األمر ل -ه وسلمصلى هللا علي-ول هللا أو نهانا رس -ه وسلمصلى هللا علي-هللا 

ألن الصحابة أعرف  ؛هذا قول مردود على قائله وليس بشيء ،والنهي حتى ينقل اللفظ النبوي 
وهم من  ،وهألنهم عايشوا الرسول وعاصروه وخالطوه وسمع ؛الناس بمدلوالت األلفاظ الشرعية
؟ هافإذا لم يعرف الصحابة مدلوالت األلفاظ النبوية فمن يعرف ،أعرف الناس بلغة العرب وأساليبها

أتي من يثم  ،-ليه الصالة والسالمع-يعرف المدلوالت كما يعرفها من خالط الرسول ما فيه أحد 
 ،عشرة أحاديث وال -ليه الصالة والسالمع-يأتي في العصور المتأخرة ممن لم يحفظ عن النبي 

ذا قيل له ،ويفسر النصوص بمزاجه وبفهمه مام هذا فهم الشيخ الفالني أو العالم الفالني أو اإل :وا 
 .كلنا عرب نفهم الكالم ،هم رجال ونحن رجال :الفالني قال

كل له  ؟نالدين جملة بحجة أن الدين بفهم محتى وجد من يشكك في  ،بقوة هذا اآلن يطرح مثل 
إال زنديق  وال يتفوه به ،-نسأل هللا العافية-يقبله إال زائغ  وهللا ماالكالم يقبل؟!  فهمه مثل هذا

 ،مليون فهم لإلسالم ؟ن: الدين بفهم مأنا سمعته في بعض القنوات يقول ؟ن: الدين بفهم ميقول
 ،تلقى على عواهنها في القنوات ،المشكلة أنها عجوز امرأة تقول هذا الكالم ومثل هذه الشبهات

 وتدخل بيوت العوام من غير أن يبيَّن ،ويتلقفها الناس والمغرضون وأصحاب األهواء يروجون لها
ل النصوص على غير  ،لهم حقيقة الحال ونسمع وسمعنا من بعض أذناب المستشرقين من تأوَّ

 وهللا المستعان. ،وضل بذلك وأضل غيره ،وجهها
 ؟كم باق  

 طالب: ..........
 عبدك ورسولك...اللهم صل وسلم على 

 
 


